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Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

Ejud4 EaD > Mês da Diversidade (3º encontro): Roda de Conversa "Acolhimento:
Uma Perspectiva Administrativa para a Diversidade" 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 15 de julho de 2021 13:01
Rascunho

 
MÊS DA DIVERSIDADE (3º ENCONTRO)

RODA DE CONVERSA
"ACOLHIMENTO: UMA PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA PARA A

DIVERSIDADE"
 

Magistrado/as e servidore/as do TRT4 podem, até o dia 16/07/2021, realizar a
sua autoinscrição por meio deste link, que levará ao ambiente do evento na Ejud4
On-Line, onde estarão disponíveis o link do encontro pelo Google Meet, frequência,

certificação e outras informações.
 

Data: 16/07/2021 (6ª-feira)

Horário: 17h às 19h

Modalidade: Encontro Telepresencial (via Google Meet).

Ementa: A atividade propõe reflexões e compartilhamento de experiências e
formas de acolher a pessoa LGBTQIA+ no ambiente de trabalho pelos gestores
ou, em outras palavras, pela administração do nosso Tribunal. Será um
momento para refletir sobre como estamos nos sentindo, recebendo e/ou
sendo recebidos pela administração. Também um momento para nos fortalecer,
pois, ao nos encontrarmos e abrirmos esse debate, demonstramos a nossa
solidariedade e desejo de contribuir com a construção de um espaço de
trabalho mais humano, fraterno e democrático, reconhecendo que as relações
baseadas no respeito à diversidade são a condição para o sucesso de nossas
expectativas profissionais e, por extensão, de nossa experiência no mundo.

Facilitadores: César Augusto de Arruda, servidor da 3ª VT de Caxias do Sul;
Ivan Carlos Pereira, servidor da 30ª VT de Porto Alegre; Rodrigo Leandro de
Almeida Santos, servidor da Secretaria de Recurso de Revista; Simone
Evangelista, servidora da SEEx.

Carga Horária: 2 horas-aula.

Público-alvo: Magistrados, servidores e estagiários do TRT4.

https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2543
https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2543
https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2543
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Avaliação e certificação: Após a conclusão da atividade, estará disponível
aos inscritos o link, na Ejud4 On-Line, para a realização da avaliação de
aprendizagem, visando a certificação da carga horária. Para a certificação das
horas de capacitação, é necessário o preenchimento da avaliação de reação e
aprendizagem, disponível na Ejud4 On-Line. As avaliações estarão disponíveis
por 10 dias após esta transmissão. 

Adicional de Qualificação (para servidores): Válido para todos os cargos do 
TRT4. 

OBSERVAÇÕES (EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES):
1. Lembre-se de comunicar a inscrição no curso à sua chefia imediata.
2. Nos termos do disposto no § 2º do art.6º da Resolução 159/2015 do
CSJT, não poderão participar de ações de capacitação os servidores em gozo
de férias, ou usufruindo as licenças previstas nos incisos I a VII do artigo 81,
detalhadas nos artigos 83, 84, 85, 86, 87, 91 e 92, os afastamentos previstos
nos artigos 93, 94, 95, 96-A, assim como as licenças dispostas nos artigos 202,
207, 208, 210 e 211, todos da Lei nº 8.112/90.

 

 
Descrição acessível: card de divulgação do evento, com fundo das cores do arco-íris, No topo, logotipo da Escola Judicial do TRT4 e

do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT4. A seguir, título, data do evento e horário, seguido dos currículos dos
facilitadores. Na parte inferior, prazo para inscrições e orientações para autoinscrição no ambiente da Ejud4 On-Line.

*** 
 

Calendário de Atividades - 1º Semestre Letivo 2021:
Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos 

 
Site:

www.trt4.jus.br/portais/escola 
 

Facebook:

https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
http://www.trt4.jus.br/portais/escola
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www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
 

Instagram:
www.instagram.com/ejud4 

 
Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4

https://www.youtube.com/channel/UCJVFRlx1AhTAxctoG63OLHg

http://www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
http://www.instagram.com/ejud4
https://www.youtube.com/channel/UCJVFRlx1AhTAxctoG63OLHg

